ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد؛ ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻨﺘﻠﯽ ﺑﻨﺘﺎﯾﮕﺎ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ و ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ ﺷﯿﺮون در راﻫﻨﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺳﭙﻬﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺳﻨﺪی 371
ﺻﻔﺤﻪای از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﻨﺪﻣﯽ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل  2020اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﺮﺳﯿﻢ

ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در ﺟﺮﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻞ  PDFﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه،
ﺧﺒﺮ از ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ اﻻن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2021داده ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺑﺮﻧﺪ  VWﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺮوه ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ،ﺑﻪ زودی ﺧﻮدرو ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  ID.5را ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﯾﮏ  SUVﮐﻮﭘﻪ ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ،روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﭘﻠﺖ ﻓﺮم  MQBﺑﻨﺎ ﺷﺪه،
ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺳﺎل  2021وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﻣﭙﻠﻮﻧﺎ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن  ID.4 Crozz، ID4 Xو ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻪ ردﯾﻒ ﺻﻨﺪﻟﯽ  ID.6ﻫﻢ ﺗﺎ

ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﺮای اﺳﺘﺎرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮﻣﯽ ﺗﯿﮕﻮان در
ﻫﻨﺪ ﻫﻢ ﻓﺮا رﺳﯿﺪهاﺳﺖ.

ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺎﺋﻮس در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺗﺎرک در روﺳﯿﻪ ﻫﻢ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﮔﺮوه

ﺧﻮدروﺳﺎزی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﺷﮑﻮدا ﮐﻪ ﻣﯽروﯾﻢ ،ﻓﺎﺑﯿﺎ را در ﺣﺎل ﺗﻐﺮ ﻧﺴﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ! اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ
ﺣﺎل ،ﮐﻮدﯾﺎک در ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﻣﯿﺎن دورهای اﺳﺖ .ﮐﺮاس اوور ﮐﻮﭼﮏ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻮﺷﺎق
ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺗﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺳﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻧﺎﻣﯽ از
آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﻧﯿﺎک ﻫﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ  SUVاﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮم ﺑﺪﻧﻪ ﮐﻮﭘﻪ

 GTدر آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺷﮑﻮدا اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

از آن ﻃﺮف ،ﺑﻨﺘﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺑﻨﺘﺎﯾﮕﺎ را در ﻧﻈﺮ دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﻨﺘﺎل  GTو ﻓﻼﻨﮓ اﺳﭙﻮر ﻫﻢ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﻣﺴﺎل
ﺑﺮای ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ ،ﺳﺎل ﭘﺮ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺪل ﻫﻮراﮐﺎن  STOﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺷﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﮔﺎو ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در ﺳﻨﺪ ﮐﺎری  2021ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ

ﻧﺸﺪهاﺳﺖ.

ﭘﻮرﺷﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻻﻣﺒﻮ ،اﻣﺴﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻣﺸﻐﻠﻪ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎﯾﮑﺎن ﮐﺮاس ﺗﻮرﯾﺰﻣﻮ را ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎﮐﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﻣﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮد! ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺪلﻫﺎی اﺳﭙﺮت ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده  911اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان ،ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺎﻓﺎری ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎﺳﺖ.

در آﺋﻮدی ،ﺳﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  E-Tron GTﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ،در ﮐﻨﺎر ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ
ﻫﻤﭽﻮن  Q4-E-Tron، Q5 Sportbackو ﻧﺴﺨﻪ  PHEVاز  ،Q5ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .اﻣﺎ در
ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز  2021ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ،ﺧﺒﺮی از ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺪل  Q5 E-Tronﺑﻪ ﮔﻮش ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﺧﻮدروﯾﯽ

ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﭘﻮرﺷﻪ ﻣﺎﮐﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺘﻦ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮوه ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻣﯽرﺳﯿﻢ .ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ اﻣﺴﺎل در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﺨﻪای ﺟﺪﯾﺪ از ﺷﯿﺮون اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻮﯾﺖ آن ﻫﻨﻮز ﻓﺎش ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﺳﻮﭘﺮ

اﺳﭙﺮت ﺳﺎز ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻮﻟﺸﯿﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺎﯾﭙﺮ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ،رﮐﻮردﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺒﻠﯽ را
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺧﻮدرو ،ﺑﺮ روی ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  16ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ رودﺳﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺪون ﺳﻘﻒ
ﺷﯿﺮون ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻼ ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﻫﺎﯾﭙﺮ ﮐﺎر ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻘﻒ
ﻧﺪارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

